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 السالـ عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 ،إف احلمد هلل تعاىل ضلمده ونستعُت ابهلل تعاىل ونستغفره

 ونعوذ ابهلل تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،

 إنو من يهده هللا تعاىل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو،

 ا عبده ورسولو.وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أف زلمدً 

 ،،ٍب أما بعد،
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 ؟ القتاؿ وجوب يف شرطٌ  اإلماـ وجود ىل 

إىل اإلماـ ويلـز  ( وأمر اجلهاد موكوؿٌ ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٛقاؿ ابن قدامة يف ادلغٌت: )
 الرعية طاعتو فيما يراه من ذلك،

صلحتو ر اجلهاد ألف مَ ؤخِ مل يُ  كًما(ًسا أو حُ )أي غَت موجود حِ  دـ اإلماـفإف عُ  
 ،تأخَته وإف حصلت غنيمةتفوت ب

 .وجب الشرععلى مُ  )أي أىل اجلهاد( قسمها أىلها 
 ومن شجاعائهم قالئهم ومن ذوي الرأي فيهممن عُ  مروف عليهم رجلٌ يعٍت يُ 
وجب قسمها على مُ صل يُ الغنيمة، وعندما ربَُ  صلّ نطلقوف للجهاد وىو ػلُ ويَ 

 الشرع.
إلماء حىت يظهر إماماً احتياطاً : ويؤخر قسمة ا)القاضي أبو يعال(  قاؿ القاضي

 .للفروج
 . قاؿ النووي يف ادلنهاج: يكره غزو بغَت إذف اإلماـ أو انئبو

 : استثٌت البلقيٍت من الكراىة صوراً نهاج()شرح ادلِ  ربيٍت يف الشرحقاؿ الشُ 
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 . أحدعلا: أف يفوت ادلقصود بذىابو لالستئذاف
ائل اإلتصاؿ القدؽلة مل تكن غور ووسغر من الثُ لو زبيلنا أف رلموعة على ثَ 

 ابلسهولة ادلوجودة حالًيا، 
 ناوشات بينها وبُت أعداءه،فهذه اجملموعة حدث نوع من ادلُ 

عادية، رسلوا اإلماـ ويستأذنوا منو للهجـو على ىذه اجملموعة ادلُ فلكي يذىبوا ويُ 
 ،ستفوت عينةسيفوتو ادلقصود، سيهربوا مثاًل أو يكوف ىناؾ مصلحة مُ 

 ا يهجموا بغَت استئذاف اإلماـ طادلا أف ىناؾ مصلحة كربى للمسلمُت.وقتهػػف

 .أف يفوت ادلقصود بذىابو لالستئذافأحد الصور الثالثة 
 . شاىدل اإلماـ الغزو وأقبل وجنوده على أمور الدنيا كما يُ اثنيهما: إذا عطّ 

ال  وقتها ادلسلمُت ،ىتمامتهم ونبذوهحيااًن يكوف ىذا ادلوضوع ليس يف إأي أ
 .الغزوةلوا عطّ يُ 

 (.ٕٕٓ/ٗاثلثهما: إذا غلب على ظنو أنو لو استأذف مل يذف لو ، )مغٌت احملتاج 
ىذا وظاىرة وليس فيها خالؼ يف الغزوة أو اإلغارة يف تحققة مع وجود مصلحة مُ 

 ذف اإلماـ.احلُت وقتها ال ينتظروا إ
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رؼ و القائد إذا عُ عجبٍت أف ؼلرج مع اإلماـ أقاؿ ابن قدامة: قاؿ أمحد ال يُ 
 .ابذلزؽلة وتضييع ادلسلمُت

، أف ىناؾ إماـ أو قائد معروؼ ابذلزؽلة أي  رأيو غَت قوي وغَت حاـز
إقداـ شديد جًدا شلكن  لديوليس صاحب رأي سديد يف احلرب، أو شلكن يكوف 

 هلك اجلنود، وقتها اإلماـ أمحد قاؿ:يُ 
 .رؼ ابذلزؽلة وتضييع ادلسلمُتعجبٍت أف ؼلرج مع اإلماـ أو القائد إذا عُ ال يُ 

 ،يطة على ادلسلمُتفقة وحِ وإظلا يغزو مع من لو شَ 
 . لوؿ يغزى معو إظلا ذلك يف نفسوعرؼ بشرب اخلمر والغُ فإف كاف القائد يُ  

 ألف معاصيو على نفسو، ،ليست مشكلة ،مشاكل شخصية لديويعٍت 
 لكن شجاعتو وإقدامو ورأيو السديد للمسلمُت،

توحات اإلسالمية الكربى يف عهد بٍت أمية ويف عهد الدولة العباسية لذلك ذبد الف
عض ادلنكرات أو ادلعاصي، عاكر بلم فيهم ومع وجود فيهم من كاف يُ مع وجود ظُ 

لكن يف اجلملة شجاعتو وإقدامو وفروسيتو والرأي احلريب والتكتيكي وما إىل ذلك 
 ب يف مصلحة ادلسلمُت، وذنوبو على نفسو.صُ يَ 
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 ،يغزو مع من لو شفقة وحيطة على ادلسلمُتوإظلا 
 .غزى معو إظلا ذلك يف نفسالغلوؿ يُ عرؼ بشرب اخلمر و فإف كاف القائد يُ  

  الفاجر""إف هللا ليؤيد ىذا الدين ابلرجل  روى عن النيب صلي هللا عليو وسلم:ويُ .
 صحيح اجلامع :ادلصدر | األلباين :احملدث | أبو ىريرة :الراوي

 صحيح :احملدثخالصة حكم  | 2423 :رقمالصفحة أو ال

مع الدماء اليت ُسفكت يف عهده ومع ادلظامل )احَلّجاج  :من األشياء اليت ُتذكر
ويف زماف واليتو فُتحت أمصار كبَتة وكاف  ،، لكن لو مآثر يف الفتوحات(الكثَتة

حاسب عليو لمو طبًعا على نفسو وسيُ لو جهود يف تعظيم القرآف ومثل ىذا، فظُ 
 ـ هللا عز وجل، وىذه الفتوحات مصلحة كربى للمسلمُت.أما

 : )كتابو الشهَت( عند إلتياث الظُلم غياث األمم كتابو:  قاؿ اجلويٍت يف
 يعٍت من نوادر اإلماـ اجلويٍت رمحو هللا عز وجل، 
لألسف ىذه  ،أنو يفًتض شغور الزماف على اإلماـ، يعٍت الناس يف حالة فوضى

األصويل احِلس س الفقهي و احلِ  يف زماف اإلماـ اجلويٍت لكنجودة احلياة مل تكن مو 
 يفًتض يف أواخر الزماف وىو قاؿ ذلك يف مقدمة الكتاب،



 

 السادسةاحملاضرة                                              أصوؿ الدعوة

 معهد شيخ اإلسالـ العلمي
 ىػ ٖٗٔٛ/ ٖٗٔٚلعاـ  الفرقة الثالثة

 

6 

 أف يف أواخر الزماف الناس سيكونوا يف فوضى، 
 وىذا األمر واقع يف بعض بالد ادلسلمُت، 

وراي بعض البالد ليس ذلا رابط وال حاكم ػلكمها مثل أماكن كثَتة يف العراؽ وس
 وىناؾ أماكن يف اليمن والصوماؿ،

إغاثة فقهية عند شغور الزماف على  قـو بعملسي وفاإلماـ اجلويٍت يفًتض أن
 اإلماـ،

الظُلم، يعٍت تعاظم وتكاثر الظلمات والناس ال د إلتياث فسماه غياث األمم عن
 عن رأيو، يسألوهتعلم إىل أين تذىب، وليس ذلم قائد يقودىم وال ذلم إماـ 

 قوؿ لك ماذا يفعلوا.في
منو عند كالمو عن غلو الزماف على اإلماـ  نتقىوىو افهذا كتاب ومبحث عظيم 

 قاؿ:
ستقالؿ الناس فيو االزماف عن اإلماـ( أما من يسوغ  )عند كالمو على خلو

،  أوىل األمر ومراجعة مرموؽ العصر ولكن األدب يقتضى فيو متابعة ،أبنفسهم
 ،لجهاد واستيفاد القصاص يف النفس والطرؼمع وجر العساكر لكعقد اجلُ 
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 . من ذوى اخلربة والبأس فيتواله من الناس عند خلو الدىر عن اإلماـ طوائفَ 
 يعٍت يقوؿ أف ىناؾ شيء غلوز للناس أف تفعلها،

تابعة أويل الرأي، كمالت ليست من األساسيات أهنم يقتضوا مُ ولكن اآلداب وادلُ 
ذوي اخلربة والبأس يصدروا  لَتوا طوائف منفبوا شغر الزماف على األماـ يذىإذف 

 اخلربة والبأس وادلشورة يقوؿ مثاًل أف فالف يصلي اجلمعة، الرأي، ذوي
 إلنو أقرب الناس لكتاب هللا، وفالف يصلي ابلناس إماًما،ىذا مثال خطيب جيد، 
 قتص منو ومن يستويف القصاص فالف،وفالف يُ 

 .عنهمـ اإلماـ عند شغور الزماف قائم مقا ،ىذا لذوي اخلربة والبأس
 بدوف إماـ. العساكر جرّ  ، إذف شلكن يكوفالعساكر مع وجرّ كعقد اجلُ فيقوؿ  
 ،فإذا شغر الزماف عن اإلماـ وخال عن سلطاف ذي خربة وكفاية ودراية وقاؿ :

فاألمور موكولة إىل العلماء فحق على اخلالئق على اختالؼ طبقاهتم أف يرجعوا 
 .صدروا يف مجيع قضااي الوالايت عن رأيهم.أىػإىل علمائهم وي

سكريُت وىم ربيُت والعَ ىم احلَ  جاىدينعلماء كل شيء يف زبصصهم، فعلماء ادلُ 
اخلربة يف ىذه ادلسألة، فال يكوف إماـ وشيخ وىو من يقود الناس يف  ذوي
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 اجلهاد!!
نكة وذو خلفية عسكرية واحد عسكري وذو خربة وذو بصَتة وذو رأي وذو حِ 

 و من يقود الناس يف ىذه ادلسألة.ى

 شًتط وجود اإلماـ للغزو،ىل يُ  :ضلن مازلنا نتحدث يف قضية
 كًما يعٍت ليس موجود وقُتل،ًسا أو حُ إذا ُعدـ اإلماـ حِ 

الغزاة أو الكفار دخلوا بالدان مثلما دخل التتار على بغداد وقتلوا اخلليفة، ماذا 
 تفعل الناس؟

 لموا كلهم !!! أـ ماذا يفعلوا؟يقعدوا عن القتاؿ ويستسىل 
 كًما يعٍت موجود ولكن ليس لو رأي،ًسا، وانعدامو حُ ىذا إنعداـ اإلماـ حِ 

 وىذا أيًضا كاف يف أواخر زماف الدولة العباسية كاف اخلليفة صورة واسم فقط،
 ن حولو،شلومن ػلكم ىم احلاشية واألمراء والوزراء 
 فوقتها ماذا يفعل الناس؟

طلقًا ـ ابن تيمية: خاطب هللا ادلؤمنُت ابحلدود واحلقوؽ خطاابً مُ قاؿ شيخ اإلسال
. 
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 توجو يف الشرع كاف خطاب للمؤمنُت عامة.يعٍت أف اخلطاب ادلُ 

 [،ٕالنور:] {الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا} كقولو تعاىل:
 صاص ىو اإلماـ،ستويف القِ وجو لكل ادلؤمنُت، ولكن من يَ ىذا اخلطاب مُ 

 ُعدـ اإلماـ رجع اخلطاب إىل األصل. فإذا
أف من يستويف توجو للمؤمنُت لكن ُعلم من صيغة النيب يعٍت اخلطاب مُ 
 جع األصل.صاص ىو اإلماـ، فإذا ُعدـ اإلماـ رُ القِ 

 {يَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت ٍبَّ مَلْ يَُْتوا أبَِْربَػَعِة ُشَهَداء فَاْجِلُدوُىمْ َوالَّذِ } وقولو تعاىل: 
 [.ٗالنور]

 [ٗالنور:] {َواَل تَػْقبَػُلوا ذَلُْم َشَهاَدًة َأَبًدا} وكذلك قولو:
 ،خاطب ابلفعل البد أف يكوف قادرًا عليولم أف ادلُ ولكن قد عُ 

على الكفاية وىو مثل اجلهاد  ف ىذا فرضٌ لم أوقد عُ  ،والعاجزوف ال غلب عليهم 
 من اجلهاد ، بل ىو نوعٌ 

 ]ٕٙٔالبقرة:] {ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاؿُ   } فقولو تعاىل: 
  ، [ٜٓٔالبقرة:] {َوقَاتُِلوْا يف َسِبيِل اللِّ } وقولو تعاىل:



 

 السادسةاحملاضرة                                              أصوؿ الدعوة

 معهد شيخ اإلسالـ العلمي
 ىػ ٖٗٔٛ/ ٖٗٔٚلعاـ  الفرقة الثالثة

 

10 

ْبُكمْ } قولو تعاىل:  .]ٜٖالتوبة:] {ِإالَّ تَنِفُروْا يُػَعذِّ

 ،على الكفاية من القادرين ضٌ ىو فر  وضلو ذلك
والقدرة ىي السلطاف فلهذا وجب على ذي السلطاف ونوابو إقامة احلدود : قاؿ  

 ،قاـ على أحسن الوجوهواألصل أف ىذه الواجبات تُ 
 ،نُتثمل ربتج إىل أ )أي واحد( امتها من أمَتفمىت أمكن إق 

يزيد  يف إقامتها فسادٌ أقيمت ما مل يكن  لطافٍ ومن غَت سُ  ومىت مل يقم إال بعددٍ  
 .نكرعلى إضاعتها فإهنا من ابب األمر ابدلعروؼ والنهى عن ادلُ 

 (ٖٗ/ٔٚ٘). 
 نكر:والقاعدة يف أبواب األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلُ 

أكرب أو تضييع  نكرٌ نكر مُ أنو إذا ترتب على إقامة األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلُ 
 نع عنو.واجب أكرب امتُ 

  الفتح يف شرح حديث غزوة مؤتة : قاؿ الطحاوي: قاؿ ابن حجر يف
 .ؤخذ منوىذا األصل يُ 
يف إمامة ادلسلمُت، وادلسلمُت  أي بعد شلات القادة الذين عينهم النيب 
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 اجتمعوا على اختيار خالد بن الوليد.
قدموا رجاًل إذا غاب أف على ادلسلمُت أف يُ  ؤخذ منوأف ىذا أصل يُ  يقولوفف

 . رضُ إىل أف ػلَ  وُ قاماإلماـ يقـو مَ 
وكذا قاؿ اخلطايب وعنو البغوي: ومن ىنا تعلم من ىذه النقوؿ من أئمة العلماء 

 ،ختلفة أف وجود اخلليفة ليس شرطاً يف وجود اجلهادمن ادلذاىب ادلُ 
 .للمسلمُت أصالً  وجوٌ مت طابٌ ألنو خِ  
 ىو اإلماـ، خاطب القادر، والقادرُ سلمُت، فتُ اطب ادلُ يعٍت اآلايت زبُ 
نتقل اخلطاب إىل من يليو شلن ؽلتلك ىذه القدرة من العلماء فإذا ُعدـ اإلماـ ا

 وذوي الوجاىة والسلطاف.
والواجب على ادلسلمُت أف يرجعوا إىل علمائهم يف تقدًن رجل منهم يقودىم يف  

 .الدفع والطلب :اجلهاد بنوعيو
وىذه مسألة شلكن تكوف فطرية، أف الناس عندما يُعدـ اإلماـ ينطلقوا إىل الكرباء 

  نفعل؟ماذا  شاوروىموالعظماء وي
حتالؿ اإلصلليزي ينزؿ رشيد  يف أزمنة الغزوات مثل مثاًل االفالناس تنظمهم، مثاًل 
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 ،أو ينزؿ مدينة من مدف الساحلية ادلصرية
 رة،تمركزة يف أماكن بعيدة، وىم نزلوا على حُت غِ ساكر والقوات مُ فالع

وقتها يسموىا ادلقاومة الشعبية، أي أف الناس تنزؿ دبا سبلك ويرجعوا إىل كربائهم، 
 أنتم تكونوا يف ىذا الثغر، والبعض يف مكاف آخر وىكذا، :ويتفقوا

 ويصدوا عن أنفسهم ويدافعوا عن أمالكهم وأعراضهم،
 دد من اإلماـ.إليهم ادلَ حىت يصل 

 
ويلزمهم أف غلتمعوا وال يفًتقوا فإنو ال ربصل مصلحة اجلهاد إال ابالجتماع بل  

 .وسائر مصاحلهم
 ،والشك أف من يشًتط وجود اخلالفة أواًل قبل اجلهاد 

يلزمو أف ما جرى يف أفغانستاف وما غلرى يف البوسنة وأريتَتاي والفلبُت وكشمَت  
 ،قاتل فيها ادلسلموف أعداءىميت يُ وسائر البالد ال

غَت مشروع وما أبطل من أف ينسب ألحد من علماء  رـٌ يلـز أف كل ىذا زلُ  
 .اإلسالـ
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يعٍت نفًتض أف ادلؤلف ىنا بيذكر أمثلة قدؽلة  ،باد فيها ادلسلمُتاألماكن اليت يُ 
كثَت من   قلياًل، لكن نفًتض اليـو على ما يُذكر اليـو وهللا أعلم حبقيقة احلاؿ ألف

 نًتنت وغَتىا تكوف صور غَت حقيقية،الصور اليت تُنشر على اإل
 مل احلاؿ أف ىناؾ مصيبة كبَتة ذبري للمسلمُت يف بورما،رلُ لكن ضلن نعلم من 

 نتهاؾ الذي ػلدث للمسلمُت ىناؾ والقتل على اذلوية ومثل ىذا،وىي اال
 ماذا يفعل ىؤالء الناس؟

 دافعوا عن أنفسهم دفاًعا عن النفس،ئمتهم ويُ وأ ربائهمظمائهم وكُ يرجعوا إىل عُ 
 كم ابلشرع،وقتها سيكوف جهاد دفع، ىو أصاًل يف بلد ال ربَ 

والايت ادلسلمُت فيها أغلبية أو أكثرية الوادلسلمُت فيها أقلية، وىناؾ بعض 
 وا السالح ما يصدوا بو عن أنفسهم.صلّ يتجمعوا فيها وػلُ 

ط اشًتاط وجود إماـ سيقوؿ ذلم ال غلاىدوا فيدافعوا عن أنفسهم فقط، من يشًت 
 كم.نحبو ا يف البيوت حىت يدخلوا عليكم ويُذويبقو 

أف كل األماكن اليت يقاتل فيها ادلسلمُت  إذف يلـز من يقوؿ بشروط اإلماـ
  ،أعدائهم أو يدافعوا عن أنفسهم
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غَت مشروع وما أبطل من أف ينسب ألحد من علماء  رـٌ يلـز أف كل ىذا زلُ 
 .سالـاإل

 وقد روى أبو داود يف سننو عن عقبة بن مالك قاؿ: 
لحت رجاًل منهم سيفاً فلما رجع قاؿ: النيب صلي هللا عليو وسلم سرية فسَ  بعثَ 

 منا رسوؿ هللا صلي هللا عليو وسلم قاؿ:ال لو رأيت ما
" أعجزًب إذا بعثت رجاًل منكم فلم ؽلض ألمري أف ذبعلوا مكانو من ؽلضى 

 ألمري "
 صحيح أيب داود : ادلصدر | األلباين : احملدث | عقبة بن مالك : ويالرا

  حسن : خالصة حكم احملدث | 2627 :الصفحة أو الرقم

م دبا أمره بعث قائد ذلذا اجليش فلم يق يعٍت كأف النيب  مناال لو رأيت ما
 ، فأصيب أي ُىـز أو أصيب،النيب 

 المهم.فالنيب 
 أي كلفتو دبهمة فلم يقم هبا. فلم ؽلض ألمري " أعجزًب إذا بعثت رجاًل منكم

وجدتوا القائد ال ينفع أو وجدتوا الرجل أي أف ذبعلوا مكانو من ؽلضى ألمري 
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 الذي أرسلتو مل يقم ابدلطلوب، الصح أف ذبعلوا مكانو من ؽلضي أبمري.
يف مسألة كتب الكتائب وتنظيم الناس، لكن دخوؿ العدو على الناس يف البيوت، 

 وف دفع أثر، ىذا يك
بعضهم يشًتطوه ويقولوا غلب من لكن ترتيب الناس للجهاد حىت لو جهاد دفع 

 إماـ وقائد. وجود

 

 ؟ اجلهاد يف منها ينطلقوف أبرض ادلسلمُت انفراد يشًتط ىل* 

 تعلقة ابجلهاد،طادلا ضلن نتحدث عن األمور ادلُ 
حب الرؤاي العامة واألصل وجود اإلماـ ألنو صا ،تكلمنا طبًعا عن وجود اإلماـ

 اليت ستنظر دلصلحة األمة ككل، وليست مصلحة طائفة.
 .والبأس قلنا أف الناس ترجع إىل ذوي اخلربة ،ليس موجود

 ىل يشًتط انفراد ادلسلمُت أبرض ينطلقوف منها يف اجلهاد ؟ *ولكن 
عنا عليو نصاً على مثل ىذا الشرط ومن ليس يف كالـ العلماء السابقُت فيما اطلّ 
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 عاصروف يف ذلك فمنهم من قاؿ:ا اختلف ادلُ ىن
 .قاتل النيب صلي هللا عليو وسلم إال بعد وجود األرض يف ادلدينةمل يُ  
أصبح لديو مل يبدأ ابجلهاد والغزوات إال عندما ىاجر إىل ادلدينة،  و  والنيب 

 نطلق منها.مركز قوة يف أرض يَ 
 .شًتاط من رلرد الفعلومنهم من قاؿ: ال دليل على اإل 

 يف حد ذاتو. السياؽ التارؼلي أتى كذلك، فال يدؿ على أف ىذا شرطٌ 
 والشوكة كما سبق بيانو،  وإظلا كاف ادلانع من القتاؿ دبكة عدـ القدرةِ  

 .كروا ىذا الشرطذ وقد ذكر العلماء شروط اجلهاد ومل يَ 
ويهامجو منها  مل يقل أحد منهم البد للمسلمُت أف ينطلقوا ويكوف ذلم أرض،

ولكن الفكرة كلها أف ادلسلمُت  ،مل يشًتط أحد ذلكويعودو إليها وىكذا، 
 سيجاىدوا عندما يكوف لديهم القدرة على اجلهاد.

مل غلاىد وىو يف مكة ومل غلاىد إال عندما ىاجر إىل ادلدينة وأصبح النيب 
 عنده أرض،

القدرة والبأس، ألنو القدرة والبأس مل يكونوا إال يف  لديوألنو يف مكة مل يكن 
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 ادلدينة.
 فإف توفرت القدرة والبأس والشوكة يف مكة لكاف جاىد فيهم وهللا أعلم.

بل صرحوا يف حالة طروء الكفر على اإلماـ وردتو ووجوب اخلروج عليو إذا  
 .قدرت على ذلك طائفة أف ذلك يتعُت عليها وىذا نوع من اجلهاد

 ، فرمل يقولوا أف ؼلرجوا من البلد، فرضنا طرأ على اإلماـ كُ 
لد فر مل يقل أحد من العلماء أف الناس تًتؾ البا أحكاـ الكُ لتهَ صارت الدار وعَ 

 ويذىبوا إىل بلد أخرى ويبدأوا ينطلقوا منها!! ال،
 .وإعادتو إىل الشرع وجب عليهم اخلروج على ىذا اإلماـ

وعلى أنو لو  قاؿ القاضي عياض: أمجع العلماء على أف اإلمامة ال تنعقد لكافرٍ 
 فر انعزؿ،طرأ عليو الكُ 

 وقاؿ: وكذا لو ترؾ إقامة الصلوات والدعاء إليها. 
خرج عن حكم الوالية وسقطت  للشرع أو بدعةٌ  وتغيَتٌ  فرٌ ليو كُ فلو طرأ ع 
القياـ عليو وخلعو وتنصيب إماـ  )إف كانو قادرين( ووجب على ادلسلمُت ،طاعتو
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 عدؿ 
 .إف أمكنهم ذلك

 ،فإف مل يقع ذلك إال لطائفة وجب عليها القياـ خبلع الكافر 
 .بتدع إال إذا ظنوا القدرة عليووال غلب يف ادلُ  

لمية وأهنم كانوا يقدروا ظهر األمر يف البداية أهنا كانت سِ اًل األمر يف سوراي: مث
رئيس تونس و  رئيس على خلعو وكانوا يف ثورات الربيع العريب واستطاعوا خلع

 مصر، 
فظنوا أف األمر سيسَت معهم ىكذا، إف غلب الظن، فليس ىناؾ شيء مستقبلي 

بتدع من اخلروج على ىذا ادلُ  ةمصلحيكوف يقُت، فإف غلب على ظنهم وجود 
 يخرجوا.فل

تحمسُت ذلا، ولذلك كثَت من العلماء يف بداية ثورات الربيع العريب مل يكونوا مُ 
 دلاذا؟ 

ن تستطيع فعل شيء ضد ىذه دىا اجليوش، والشعوب مهما اثرت لاألنظمة بتؤي
 ، لكن ما حدث يف الثورات الربيعية ىذا غَت طبيعي،األنظمة
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 فسدة أكرب ألف اجليش طائفي والرئيس طائفي،ت مَ يف سوراي حدث
 فيتعامل معهم بوحشية ال ِقبل ذلم هبا،

لم حسٍت مبارؾ على رغم من كل الظُ  ،يف حُت يف مصر أاًي كاف وإحقاقًا للحق
بعاتو إىل اآلف يف الذي ظلم بو الناس، وكل الفساد الذي أسسو والذي صلٍت تَ 

 كر لو أنو مل يُدخل البلد يف حرب،ن، لكنو يُذ ذ زمالشوؾ الذي زرعو من
 شتعاؿ ماذا فعل؟الرجل وجد األمور على حافة اال

 كملوا،نسحب، وخرج من ادلشهد وترؾ من يف بقية ادلشهد يُ ا
قتصادية لكن حىت اآلف من ادلشاكل وادلآسي واألزمات اال الرغمىو طبًعا على 

 البلد مل تدخل فيما دخلت فيو سوراي والعراؽ احلمد هلل،
لكن ىناؾ مشاكل كبَتة جًدا، وأان قلت حلضراتكم قبل ذلك يف موضوع حروب 

 اجليل الرابع، وىي إفساد الدوؿ بدوف قتاؿ،
 ضراابت أو مظاىرات.عتصامات أو إعمل اقـو بدبجموعات ت

 يقوؿ:
 ،فإف مل يقع ذلك إال لطائفة وجب عليها القياـ خبلع الكافر
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 .قدرة عليووال غلب يف ادلبتدع إال إذا ظنوا ال 
 بتدع،انتبو ىو ىنا يفرؽ بُت وجب عليو القياـ خبلع الكافر وال غلب يف ادلُ 

درة وربقق ادلصلحة أو غلبة الظن تعلق ابلقُ بتدع األمر كلو مُ ىو يف الكافر وادلُ 
 بوجود مصلحة.

هاجر وليُ  ،مل غلب عليهم القياـ )متأكدين أهنم لن يستطيعوا( فإف ربققوا العجز 
 .بدينو أرضو إىل غَتىا ويفرّ ادلسلم عن 

كم والشك أف اخلروج إظلا يكوف من األرض اليت ىم فيها وىى مازالت ربت حُ 
 الكافر.

تأمل لتاريخ ادلسلمُت قدؽلاً وحديثاً يرى أف حصوؿ القدرة على وإف كاف ادلُ  
مُت كما حدث يف أفغانستاف أتوي ادلسل إرتباطاً وثيقاً بوجود أرضٍ  القتاؿ مرتبطٌ 

 .ىاوغَت 
رباد ؿ أنو حدثت نزاعات وبعدىا دخل االىو يقو  ؟ما حدث يف أفغانستاف

فصائل النسحب اإلرباد السوفييت من عندما إؿ، وبعدىا و ابُ السوفييت ليحتل كَ 
 حدث تالحم ما بُت ىذه الفصائل، 
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وجود بعض  معقيم دولة وربكم فيها ابلشرع ستطاعت أف تُ اجملموعة اليت ا
 اجلملة كانوا ػلكموا ابلشرع ىي حركة طالباف، الشوائب عندىم لكن يف

منطقة وربصنوا هبا أو بدأوا إبنشاء مدارسهم وىي زبذوا ادلسار التارؼلي أهنم إ
 ربوا الطلبة على ذلك،مدارس الطلبة، ويُ 

ستطاعوا السيطرة أفغانستاف لك تكونت ذلم قوة عسكرية وبعدىا إوبعد ذ
 ودخوؿ العاصمة كابوؿ.

لتارؼلي الذي حدث، ولكن نقوؿ أنو ليس شرط أف يكوف ىناؾ ىذا ىو السياؽ ا
البد أف زبرجوا  ،اىد ونقوؿ ذلم الانس أصبح لديهم شوكة وقوة وتستطيع أف ذبُ 

 أرض تنطلقوا منها. قومو بتكوينمن البلد حىت ت
 حتلة،طبق ىذا الكالـ على فلسطُت ادلُ ألننا عندما نُ  :وىذا الكالـ ىاـ

مسألة الضفة الغربية ومسألة فُتات: على األرض، واتركُت  سيطريناآلف اليهود مُ 
 غزة،

سيطرة ىذا كانت اسرائيل مُ  أرػلة، غزة إتفاؽ وموضوعقبل موضوع الضفة الغربية 
 واليهود مسيطرين على كل األراضي الفلسطينية،
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 لو جًدا، فرحوظهر كالـ من بعض العلماء ووقتها اليهود 
ينطلقوا  :سًتدوا أرضهملفلسطينُت إذا أرادوا أف يَ وىذا كالـ الشيخ األلباين أف ا

هامجوا هبا دة بتكوين جيوش ويُ عدوا العُ لجهاد، ؼلرجوا من فلسطُت ويُ ل من أرضٍ 
 اليهود السًتداد أرضهم.
 دلاذا؟ ،اليهود فرحوا هبذه الفكرة جًدا

دوا ألهنم يريدوا أف ؼُلرجوا الفلسطينُت، ؼُلرج الفلسطينُت بعدىا نرى من أين سيج
 فاوضات للحل الدائم بُت الفلسطينُت واليهود،ادلُ  :القوة، وطبًعا اآلف

 أهنم يتحدثوا عن مسألة إعادة توطُت الفلسطينُت،
ين يف لبناف هجرّ أي أف الفلسطينُت ادلُ  :تمسكُت حبق العودةوالفلسطينُت مُ 

، حتلةواألردف وتونس ومصر، كل ىؤالء ذلم شلتلكات وذلم بيوت يف فلسطُت ادلُ 
 فهم يقولوا أهنم يريدوا أف يرجعوا إىل بالدىم،

 أان غَت متأكد من األعداد ولكن ىناؾ ماليُت من الفلسطينُت خارج بالدىم،
مل يستطيعوا  وىي اليت النقاط الشائكة فيو ثالث أو أربع نقاط ،تفاؽ احلل الدائما

عرفات ر ايسإهناؤىا يف مفاوضات كامب ديفيد اليت راعها بيل كلينتوف ما بُت 



 

 السادسةاحملاضرة                                              أصوؿ الدعوة

 معهد شيخ اإلسالـ العلمي
 ىػ ٖٗٔٛ/ ٖٗٔٚلعاـ  الفرقة الثالثة

 

23 

 قبل وفاتو وما بُت شيموف بَتيز، ما ىي ادلسائل الشائكة؟
 مسألة العاصمة، ما ىي عاصمة فلسطُت؟ ووضع القدس؟
 اسرائيل تريد نقل عاصمتها من تل أبيب إىل القدس،

 تمسكُت بدولة فلسطينية عاصمتها القدس،والفلسطينُت مُ 
 ستطيعوا حلو.فاوضات النهائي وضع شائك ال يإذف وضع القدس يف ادلُ 

ـ غَت سلحة أي الدولة الفلسطينية وىل مُ الوضع الثاين الدولة الوليدة وى
 تفاؽ أف يقوموا بعمل دولة فلسطينية ولكن بدوف جيش،سلحة، يعٍت يريدوا إمُ 

 ىل ىذه الدولة يكوف ذلا مطارات، ،ومسألة ادلطارات وادلواينء
 على العامل، نفتحذلا مطارات ومواينء سيستورد ويكوف مُ  أصبح لو

 اصرين الفلسطينُت، كل شيء داخل وخارج،واآلف اليهود زلُ 
مطارات  ستقلة وأصبح لديويراقبوا السالح، فلو أنك قمت بعمل دولة مُ  لكي

 ء سيستورد ما يريد.ومواىن
 ء أـ ال،الوليدة ىذه ىل ذلا مطارات ومواىنفمسألة الدولة 

مليوف فلسطيٍت خارج  ٖوآخر شيء موضوع حق العودة، يقوؿ ضلن عندان 
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راىم وبالدىم اليت فلسطُت كيف سيعودوا، يريدوا أف يعودوا إىل مدهنم وقُ 
 ،ٜٛٗٔأخرجوىا منهم عندما دخلوا عاـ 

 أصبح لديهم جيل اثين وجيل اثلث وىكذا، ٜٛٗٔفمنذ 
 لكو،، عندىم صكوؾ أف األرض ىذه مِ متالكاهتمتفظُت دبولكن ىؤالء الناس زلُ 

 لكو، فَتيد أف يعود إليها،ادلزرعة ىذه مِ مفاتيح أف  لديوو 
كن ولوبعضهم تركها دخل ادلستوطنُت اليهود سلبوا ىذه األماكن وأخذوىا 

أىل  ضد النظر لكالـفتوى الشيخ األلباين  مازالت ابسم الفلسطينُت، فصارت
 العلم ىنا،

 أهنم يريدوا أف ػلرروا فلسطُت ؼلرجوا وبعدىا هناجم،
 و بُعد شديد جًدا عن الواقع،وطبًعا ىذا الكالـ في

 شلكن أف زبرج وال تستطيع أف تدخل مرة أخرى، كألن
 فإذا كانوا ىم ىّجروا انس ال يستطيعوف أف يرجعوىم،

 فالثالثة أو أربعة مليوف أو السبعة أو العشرة مليوف فلسطينُت طُلرجهم أيًضا!!
 ،ستتب األمر لليهود ولن يعرفوا أف يدخلوا مرة أخرىيكوف قد إ
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 حتلة للتمسك أبراضيهم،ضلن ندعو كل الفلسطينُت يف األراضي ادلُ 
 طادلا اآلف موجودة األرض شلكن يكوف منها منطلق، ،دةعدوا العُ وأهنم يُ 

 ،أرػلاتفاؽ غزة ، لكن بعد اأرػلاتفاؽ غزة ىذا الكالـ قبل ا
 اآلف الفلسطينُت عندىم غزة وعندىم الضفة الغربية،

وىذا ما تفعلو حركة محاس وكل فًتة اليهود يضربوىم دوا العدة وسلح نفسك أعِ 
 وا من قوهتم العسكرية،دّ ضربة حىت ػلُ 

لصواريخ أو للسالح، فيقوموا بعمل غارات نتاج امصانع إليعرفوا أهنم قامو بعمل 
اصرة حبراًي، فغزة على البحر ولكن السفن اإلسرائيلية على ويضربوىم، وطبًعا زلُ 

 أسلحة ذلم.البحر حىت سبنع وصوؿ أي 
فهم يفعلوا ما يستطيعوا لتسليح أنفسهم وتكوين جيش يستطيعوا بو ربرير 

 األرض.
 :يٍ تبار اخلارجُت على اإلماـ أىل بغعإقاؿ النووي يف شروط 

رط مجاعة من األصحاب يف اخلصلة الثانية : أف يكوف ذلم شوكة وعدد وشَ 
 ،بلدة أو قرية أو موضع يف الصحراءالشوكة أف ينفردوا ب
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 .عترب ذلكحققوف أنو ال يُ واألصح الذي قالو ادلُ  
 ؟ااخلارجُت شلكن أف يكونوا خارجُت حىت لو مل يستقلوا ببلدة، دلاذ

يستخدموا أسلوب حرب العصاابت أو شلكن  وشلكن كما ربدثنا قبل ذلك أن مألهن
 امكاف يعٍت مجاعة داعش يف سيناء ويقومو  حرب الشوارع، ينتقلوا من مكاف إىل

 اجليش سيخلص عليهم، ،شبابنا، أين سبركزىم؟ لو متمركزين يف مكاف بقتل
 لكن ىم متنقلُت، ىل نعتربىم خوارج أـ ال؟

 نعم خوارج، صفات اخلوارج فيهم؟ نعم، ذلم شوكة؟ 

 نعم معهم سالح وذلم عدد، وبيكفروا ادلسلمُت ويقتلوىم، 
 ىل عندىم أرض ينطلقوا منها؟ 

يكوف ذلم موضع، ال، حىت لو متجولُت أو  يكوف ذلم بلدة، أو اليس شرطً 
 قاتلوا.ىم أيًضا خوارج وينبغي أف يُ  بيستًتوا ما بُت انس،

ولُت من أهنم شلُ  :(يف غلبة الظن والتحليالت اإلسًتاتيجية تقوؿ)مصدر قوهتم 
 تقدمة ال يتصور أهنم ػلصلوا عليها بسهولة،اخلارج، ألف معهم أسلحة مُ 
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 ضادات للطائرات!!ىذا بقذائف ىاوف ومُ  ىامجوا كمُت كـر القواديس
 من أين أتوا بكل ىذا!!

ب ذلم عن طريق هتمتو احلكومة ادلصرية أف ىذه األشياء هُترّ ابق الذي اهتاـ الساال
ادلصرية )ال أعلم نُقض أـ ال(  حركة محاس، لذلك صدر قانوف من بعض احملاكم

سالح عن طريق األنفاؽ، عتبار حركة محاس حركة إرىابية ألهنا سُبد داعش ابلاب
ىا أو منع التهريب منها، ىذه األنفاؽ أو سدّ  ذلدّ  اوتدخلت احلكومة واجليش كثَتً 

اولة عمل حاجز مائي حىت ؽلنع هتريب السالح من قطاع كل األنفاؽ وزلُ   وبعد ىدّ 
 غزة أو من غَته لسيناء،

ل عن أيًضا مازالت تدخل أسلحة إىل سيناء، فالظن األكرب أف األسلحة تدخ
 العريش، ساحل طريق البحر ادلتوسط عن طريق

هو تد لكم كيلو فسيناء ادلنطقة الشمالية كلها على ساحل البحر، والساحل شلُ 
 سافةادليراقبوا يف كل ىذه تطيعوا أف سطويل جًدا، فحرس احلدود ماذا سيساحل 

 ،الكبَتة
 فممكن أف يعرب شيء، وهللا أعلم حبقيقة احلاؿ.
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 .لو احملققوف أنو ال يعترب ذلكواألصح الذي قا
 ،ستعصاؤىم وخروجهم عن قبضة اإلماـاوإظلا يعترب  

 حىت لو سبكنوا من ادلقاومة وىم زلفوفوف جبند اإلسالـ حصلت الشوكة .أىػ. 
 .ٕ٘/ٓٔروضة الطالبُت 

وعندىم قوة بيقتلوا ادلسلمُت ويكفروىم إذف  ةيعٍت عندىم شوكة وعندىم منع
 نفراد ببلدة أو دبوضع.يكن عندىم ا ملىؤالء خوارج حىت لو 

وادلبحث  ىل ُيشًتط وجود اإلماـ يف اجلهادنتهينا من مبحث وبذلك نكوف قد إ
 ىل ُيشًتط وجود بلدة ينطلقوف منها.الثاين 

 ادلبحث اجلديد الذي شلكن أف يخذ وقت طويل معنا ىو:

 ؟ قتاذلم وأحكاـ قاتلوفيُ  من أصناؼ* 

 د وتكلمنا عن أطوار اجلهاد، وأنواع اجلهاد،ضلن ربدثنا عن فضل اجلها
 بحثُت األخريُت.جهاد الدفع وجهاد الطلب، وادلَ 
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 أنٌب للتحدث عن من غُلاىد؟ 

 .اع وأمساء من يُقاتلوفودعنا نسميو أنو 

 
 أواًل: الكفار:

 :النوع األوؿ: اليهود والنصارى واجملوس
 .وىم صاغروف عطوا اجلزية عن يدٍ سلموا أو يُ يُ  وىؤالء غلب قتاذلم حىت 

دنة حىت ُيسلموا لح أو اذلُ ل ذلك يف أحكاـ الصُ وشلكن أف نفعل معهم كما قلنا قب
 ،وىم صاغروف عطوا اجلزية عن يدٍ يُ أو 

  وفػػػلػػػاتػػػػػقػػن يُ ػػػػواع مػػػػػأن

فـــارالــكُ  الـمسلــميــن  

رتديـــنالمُ  من غَت أىل  
 الكتاب واجملوس

رى اليهود والنصا
جوسوادلَ   

ػطػػاع طريققػُ   بُػػغػػػاة خػػوارج 
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 أو ىدنة طويلة.بوقت ؤقتة وشلكن اذلدنة وتكوف مُ 
ـَ قَاتُِلوْا الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف ابِ } لقولو تعاىل:  للِّ َواَل اِبْليَػْوـِ اآلِخِر َواَل ػُلَّرُِموَف َما َحرَّ

الّلُ َوَرُسولُُو َواَل َيِديُنوَف ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحىتَّ يُػْعُطوْا اجلِْْزيََة َعن 
 [ٜٕالتوبة] {َيٍد َوُىْم َصاِغُروفَ 

 د،وىذه ىي ادلرحلة األخَتة من مراحل اجلها
 وضلن قلنا أف ىناؾ مرحلة كف األيدي والصرب، 

 قتاؿ، لومرحلة رد الظلم أو رد القتاؿ اب
 بتداء قتاؿ من قاتلنا،وقلنا أف ىناؾ مرحلة ا

 وىم صاغروف. ومرحلة قتاؿ الناس كافة حىت يُعطوا اجلزية عن يدٍ 
 وقلنا أف ادلراحل السابقة مراحل منسوخة أـ يُعمل هبا عند احلاجة؟

 هبا عند احلاجة على حسب ادلسلمُت، يُعمل
 وادعة.كية يعملوا آبايت الصفح وادلُ ستضعاؼ أشبو ابدلرحلة ادلَ لو كانوا يف حالة ا

ينظروا يف األمر األصلح، واألصلح أف يهادنوا فػػهم  ،إف كانوا يف مرحلة قوة
أنو  ليس عندىم ال قوة وال غلبة نشر اإلسالـ وتقوية ادلسلمُت، أـ أهنمادلشركُت ل
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 شلكن أف يدخلوا بالد ادلشركُت ويقاتلوىم فيدخلوىم يف دين هللا عز وجل أفواًجا،
ردة بدوف النظر إىل حاؿ ادلسلمُت، لكن ضلن اآلف نتحدث عن أحكاـ عامة رلُ 

 ضلن نتحدث عن الكفار ما حكمهم؟
 وىم صاغروف. عطوا اجلزية عن يدٍ قاتلوف حىت ُيسلموا، أو يُ يُ 

 اآلية تقوؿ: 
َواَل َيِديُنوَف ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحىتَّ يُػْعُطوْا اجلِْْزيََة َعن َيٍد َوُىْم  }

 {َصاِغُروفَ 
 أي عن قدرة. َيدٍ 
  . أي أذالء صاغروف 

 :وقاؿ النيب صلي هللا عليو وسلم يف اجملوس
  " سنوا هبم سنة أىل الكتاب " 

 خالصة البدر ادلنَت : ادلصدر | ابن ادللقن : احملدث | ؼعبدالرمحن بن عو  : الراوي
 إسناده منقطع : خالصة حكم احملدث | 2/195 :الصفحة أو الرقم

 ،معناه صحيحوىذا حديث ضعيف ولكن 
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 عاملة أىل الكتاب.عامل رلوس البحرين مُ  فالنيب 
أف رسوؿ هللا صلي هللا عليو وسلم أخذ اجلزية من رلوس  " وقد روى البخاري 

 . "ىجر
 صحيح البخاري : ادلصدر | البخاري : احملدث | جبالة بن عبدة : الراوي

 صحيح  : خالصة حكم احملدث | 3156 :الصفحة أو الرقم

 

 
الفاً بُت أىل العلم يف ىذين (: وال نعلم خٕٖٙ/ٛقاؿ ابن قدامة يف ادلغٌت )

 . القسمُت يعٌت أىل الكتاب واجملوس يف قبوؿ اجلزية منهم وإقرارىم على دينهم
 دفعوا اجلزية،قاتلهم إما ُيسلموا أو يَ إذف فالنصارى واليهود واجملوس نُ 
 عاىدة وميثاؽ أي ىدنة،وشلكن نعمل معهم مُ 

 فح وادلوادعة.ايت الصَ عمل آبستضعفُت شلكن نَ ولو كانوا أقوى منا وضلن مُ 

....................................... 
 ،النوع الثاين: من غَت أىل الكتاب واجملوس مثل عبدة األواثف
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 .ومن عبد من استحسن 
 يعٍت يعبد ما يعجبو، مثل البوذيُت أو اذلندوس أو من يعبد البقر، 

 من يعبد أي شيء.
 ،افعي وأمحد يف ظاىر الروايةد الشقبل منهم اجلزية عنفهؤالء ال تُ  

 .قبل منهم إال اإلسالـ أو القتليُ  بل ال 
قبل من مجيع الكفار إال عبدة األواثف من العرب وىو رواية وعند أىب حنيفة تُ  

 .قبل من مجيع الكفارعن أمحد ، وعند مالك تُ 
ورضة  -وشرحو وحاشية الدسوقي ٚٔٔسلتصر خليل  - ٖٕٙ/ٛ)راجع ادلغٌت  

 (.ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٛبدائع الصنائع - ٖ٘ٓ/ٓٔالطالبُت 
 اإلماـ الشافعي وأمحد، :أواًل من قالوا ال تُقبل منهم اجلزية وعلا

أخذ اجلزية من اليهود والنصارى واجملوس فقط ومل يخذ من  قاؿ أف النيب 
 آخر، فال غلوز منهم إال اإلسالـ أو القتل، أحدٍ 

 دلاذا؟ 

األصناـ مل  شركي العرب الذين كانوا يعبدوفكاف يف زمانو مُ قالوا ألف النيب 
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 يخذ منهم اجلزية، قاتلهم حىت دخلوا اإلسالـ،
شركُت قاتلهم حىت دخلوا يف اإلسالـ، واليهود والنصارى قبل منهم اجلزية ىم فادلُ 

 يكوف نفس الكالـ يف مذىب أمحد والشافعي. و:واجملوس، قال

 قاؿ ال، تُقبل من مجيع الكفار إال عبدة األواثف من العرب،اإلماـ أبو حنيفة 
ستثنوف، عبدة مل يخذ من عبدة األواثف من العرب فهؤالء مُ  ألف النيب 

 األواثف من العرب ىؤالء ليس ذلم حل غَت اإلسالـ أو القتل.

 ال، تُقبل من مجيع الكفار قياًسا على اجملوس، :اإلماـ مالك قاؿ
 صارى وىؤالء أىل كتاب،ل أخذ اجلزية من اليهود والنعلِ ألف اجملوس ستُ 

 علل اجملوس؟ ليس ذلا تعليل،كيف ستُ 
 ،بهة كتاٍب فُرفعيف مذىب احلنابلة يقوؿ كاف ذلم شُ 

 كتبت كذلك يف منار السبيل، ويف مذىب احلنابلة.
 فُرفع. أو قيل كاف ذلم كتابٌ 

 وىذا الكالـ غَت صحيح.
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 صاًل،يعبدوا النار مل يكن ذلم كتاب وال كاف دين مساوي أاجملوس ا
 .السماوية ستحدث ليس لو أي قياس على األدايفىذا دين مُ 

 فالصحيح ىو قوؿ مالك رمحو هللا، عند مالك تُقبل من مجيع الكفار،
 كل طائفة دلاذا قاؿ ىذا الكالـ.لل ىذا الكالـ وسيقوؿ فصّ سيُ 

 
 (: فلما نزلت آية اجلزية أخذىا صلي هللآٛ/ٕقاؿ ابن القيم رمحو هللا يف الزاد )
 ،وائف من اجملوس واليهود والنصارىعليو وسلم من ثالث ط

 (،مل يخذىا من قريش) اد األصناـبّ ومل يخذىا من عُ  
 ،فقيل ال غلوز أخذىا من كافر غَت ىؤالء ومن داف بدينهم 

 . أبخذه وتركو اإقتداءً  
جم وقيل بل تؤخذ من أىل الكتاب وغَتىم من الكفار كعبادة األصناـ من العَ  

 .دوف العرب
 ،يعٍت لو واحد مثاًل شلن يعبدوا بوذا، بوذا ىذا صنم ولكنهم ليسوا عرابً 

 فتؤخذ من البوذيُت ألهنم ُعّباد أصناـ غَت عرب.
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 واحلمد هلل مل يعد يف العرب من يعبد األصناـ،
 سلمُت أو يهود أو نصارى.ب اآلف إما مُ العر 

 لكن لنفًتض أف يف العرب ُعباد أصناـ سيقع فيهم ىذا اخلالؼ.
 مل يخذ منهم جزية فال غلوز أف أنخذ منهم جزية، أف النيب  :انس ستقوؿ

 قاسوا على اجملوس.يُ  ،ال :ؿس ستقو وان

  .وأمحد يف إحدى رواييت -رمحو هللا-واألوؿ: قوؿ الشافعي 

وأمحد يف الرواية األخرى وأصحاب القوؿ  -رمحو هللا-والثاين : قوؿ أيب حنيفة 
شركي العرب ألهنا إظلا نزؿ فرضها بعد أف الثاين يقولوف إظلا مل يخذىا من مُ 

 .شرؾمُ  أسلمت دار العرب ومل يبق فيها
 أصاًل اجلزية مل تنزؿ إال عندما أسلموا مشركي العرب،

  شركُت عرب.فلم يكن يف زماف نزوؿ آية اجلزية مُ 

فإهنا نزلت بعد فتح مكة ودخوؿ العرب يف دين هللا أفواجاً فلم يبق أبرض العرب 
 .مشرؾ وذلذا غزا بعد الفتح تبوؾ وكانوا نصارى
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 بعد فتح مكة الغزوة الوحيدة كانت تبوؾ، النيب 
 وىؤالء كانوا نصارى.

 .لونو وكانوا أوىل ابلغزو من األبعدينولو كاف أبرض العرب مشركوف لكانوا يَ  
 {اْلُكفَّارِ  مِّنَ  يَن يَػُلوَنُكمقَاتُِلوا الَّذِ  اَي َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا }هللا عز وجل يقوؿ 

 [ٖٕٔ]التوبة:
غزوة تبوؾ يف مشاؿ اجلزيرة العربية وىم نصارى، بمستحيل أف يقـو فالنيب 

 شركُت عرب يف اجلزيرة وىم أقرب إليها،ويًتؾ مُ 
اجلزيرة العربية كانت  بعد فتح مكة عندما غزى تبوؾ أف أف النيب على  فدؿّ 

 .كلها أسلمت

 .شركوف لكانوا يلونو وكانوا أوىل ابلغزو من األبعدينولو كاف أبرض العرب مُ 
 ( َنُكمقَاتُِلوا الَِّذيَن يَػُلو )

ومن أتمل السَت وأايـ اإلسالـ علم أف األمر كذلك فلم تؤخذ منهم اجلزية لعدـ  
 ،ؤخذ منو ال ألهنم ليسوا من أىلهامن ي

 ،قالوا وقد أخذىا من اجملوس وليس أبىل كتاب 
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 ،فعورُ  وال يصح أنو كاف ذلم كتابٌ  
 بعض الشافعية واحلنابلة يقولوا ذلك، أف كاف ذلم كتاب ورُفع.

 .ندهثبت مثلو وال يصح سَ ال يَ  ىو حديثٌ و  
باد باد األواثف أقرب حااًل من عُ باد األصناـ ، بل عُ باد النار وعُ وال فرؽ بُت عُ  

 .النار وكاف فيهم من التمسك بدين إبراىيم
 [ٖ]الزمر: {ِإىَل اللَِّ زُْلَفى   َما نَػْعُبُدُىْم ِإالَّ ِليُػَقرِّبُوانَ  }كانوا يقولوا : 

وا بوجود هللا عز وجل ويقولوا أف ىذه قرّ ولوا ُعزى وىذه األصناـ يُ كانوا يق
 انس صاحلُت وما إىل ذلك،أبنا، وأهنم كانوا قرّ األصناـ تُ 

 لكن عبدة النار وىم اجملوس ال يقروا بوجود إلو أصاًل فهم يعبدوا النار نفسها.

م ك بدين إبراىيوكاف فيهم من التمسباد النار باد األواثف أقرب حااًل من عُ بل عُ  
 ،باد النار أعداء إبراىيم اخلليلما مل يكن يف عُ 

  ،باد األصناـ أوىلاجلزية فأخذىا من عُ  )اجملوس( خذت منهمفإذا أُ  
 بت عنو يف صحيحدؿ سنة رسوؿ هللا صلي هللا عليو وسلم كما ثَ وعلى ذلك تَ 

 : مسلم أنو قاؿ
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ثالث  ختيارات()ا ؿالفادعهم إىل إحدى خِ  ادلشركُت" إذا لقيت عدوؾ من 
فأيهن أجابوؾ إليها فاقبل منهم وكف عنهم ٍب أمره أف يدعوىم إىل اإلسالـ أو 

 قاتلهم " اجلزية أو يُ 
 صحيح مسلم : ادلصدر | مسلم : احملدث | بريدة بن احلصيب األسلمي : الراوي

 صحيح : خالصة حكم احملدث | 1731 :الصفحة أو الرقم

 باد األصناـ.د والنصارى وعُ عامة تشمل اليهو  شركُتادلُ 
والذي يف صحيح مسلم أنو يدعوىم إىل اإلسالـ واذلجرة أو اإلسالـ مع البقاء يف 

 ،بالدىم ويكونوف كأعراب ادلسلمُت
غلرى عليهم حكم هللا وال يكوف ذلم يف الفيء نصيب إال أف يقاتلوا مع ادلسلمُت  

 .مسلم _ شرح النووي( تلهم )صحيحأو اجلزية فإف ىم أبوا فاستعن ابهلل وقا

فيظهر من ىذا أف القوؿ الراجح قبوؿ اجلزية من مجيع كفار العامل اليـو خاصة أنو 
 ..ال يوجد اآلف مشركو عرب بل من كاف منهم كافرًا فهو مرتد أو أىل الكتاب

غلوز من كل الكفار  :إذف كالمنا سيتفق مع كالـ اإلماـ أبو حنيفة فهو يقوؿ
 شركُت عرب،ومل يعد ىناؾ مُ شركُت عرب، ماعدا مُ 
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 إذف الراجح سيتفق مع كالـ أيب حنيفة وكالـ مالك.

......................... 

 

قبل منهم يُ  روف على اجلزية ابإلمجاع بل القَ النوع الثالث: ادلرتدوف: وىؤالء ال يػُ 
 ،إال اإلسالـ أو القتل

 الحدة، رتدوف يف زمننا ويف واقعنا مثل ادلَ ادلُ 
 لحد،سلم ويكوف امسو دمحم ولكنو مُ مل أعد مُ يقوؿ أان 

 رتد وليس امسو أىل كتاب،رتد وتنّصر ىذا امسو مُ أو إ
 نّصر وىم أفراد قليلوف ولكن شلكن أف يكونوا موجودين يف اجملتمع،مسلم تَ 

ط الضوء عليهم لكنو ابلنظر سلّ لألسف شلكن بعض ادلواقع أو وسائل اإلعالـ تُ 
يكونوا مرضى نفسيُت أو عندىم مشاكل وما  أغلبهمذـ و إىل اجملموع العاـ ىم شرا

 إىل ذلك، فهؤالء ليس ذلم حل إال العودة لإلسالـ والتوبة،
 أو القتل.
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 أنكر نبوة ادلسيح؟ىل  ،النصراين الذي أسلم :ابلنقاش العقلي نقوؿ ذلم
 ّبو أو فعل شيء من ذلك؟دح يف ادلسيح أو سَ نكر، قَ ال، مل يُ 

اإلسالـ أف تؤمن ابهلل ومالئكتو  ك يفمن شروط دخول ال، ابلعكس ضلن نقوؿ
 ، وتؤمن أبف عيسى عبد هللا ورسولو،وكتبو ورسلو وتؤمن ابلنيب 

سيح ورسالة من أصوؿ الدين النصراين وىو عبودية ادل نقض شيًئاإذف ىنا ىو مل يَ 
 ادلسيح.

 أما ادلسلم الذي يًتؾ اإلسالـ ويدخل يف النصرانية،
 كّذب القرآف،ويُ قدح يف نبوة النيب لو دخل سيَ 

 فال يستوي ىذا وذاؾ.
آبية واحدة من اإلصليل أف عيسى عليو السالـ ثبتوا أنو إلو، يتوان ضلن سنقوؿ ذلم إ

 يقوؿ أان هللا، ال يوجد.
 {َما َلُكْم َكْيَف رَبُْكُموفَ  * َأفَػَنْجَعُل اْلُمْسِلِمَُت َكاْلُمْجرِِمُتَ  }قاؿ هللا تعاىل : 

 [ٖٙ-ٖ٘]القلم:

نطلق خطأ، على احلق مُ  أنتنطلق الذي ستدخل منو يف النقاش أنو على احلق و ادلُ 
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 تقد أف ديٍت على احلق ودينك على الباطل،عأان أ
 على عليو فُيقبل من يتينا منهم اتئًبا داخاًل يف اإلسالـ،علو وال يُ واإلسالـ يَ 

 كّذب، لكن من ؼلرج من دين اإلسالـ يكوف مُ 
عي كذب النيب صفهم ويدّ  ت يف عضدىم، وؼللخلفُ بُت ادلسلمُت يػَ كيف أتركو 

 ، ويّدعي كذب القرآف!!
 .بيننا ال مكاف لك

ّوز تزويج ادلسلم من ونفس الكالـ يف أحكاـ كثَتة جًدا، دلاذا اإلسالـ غلُ 
 النصرانية، وال غلّوز تزويج ادلسلمة لنصراين؟

 على عليو، علو وال يُ نفس الكالـ، اإلسالـ يَ 
ّوز للمرأة ىذه أف ربتف  بدينها، صلُ تبع دين زوجها، ٍب يف اإلسالـ رأة غالًبا تَ ادل

 سلم يتزوج نصرانية ويًتكها على النصرانية،يعٍت ادلُ 
 ىل تفعلوا ذلك يف دينكم!! ال ؽلكن.

الشيخ أمحد الطيب كاف يف الربدلاف األدلاين  :كاف ىناؾ إجابة طيبة لشيخ األزىر
 فأجاب إجابة طيبة، سألوه عن ىذه النقطة 
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 قد شرعي وليس زواج مدين،قاؿ أف الزواج عندان يف اإلسالـ عَ 
أنتم عندكم زواج مدين يعٍت مثل عقود الشركة أان وأنت نذىب إىل مكتب زلاماة 

 ونكتب أننا أصبحنا شركاء يف البيت، ىذا ىو الزواج عندىم،
تطلبات مُ  بوشرعي الزواج عندان ليس كذلك، الزواج عندان عقد  ،يقوؿ ذلم ال

 هبذه األمور، قرّ يُ ػػػعدة، فمن يدخل يف ىذا الزواج البد أف يكوف ب
ىو ادلهم أنو أجاب إجابة لطيفة يف مخس دقائق اعتقد أنو شلكن أف يكوف أقنعهم 

 أف ىناؾ خصوصية لعقد الزواج يف اإلسالـ أنتم ال تفهموىا،
تطلبات ودفع، وا دبحامي ومُ عندىم الطالؽ ىذا عندىم مشكلة كبَتة، البد أف يت

 ادلمتلكات وما إىل ذلك، كيف سنقّسموطادلا سنتطلق  
 الطالؽ عندىم فيو إشكاؿ كبَت، عندان يف مصر ىنا ال يوجد طالؽ أصاًل،

حىت يتطلقوا البد من تغيَت ادللة أو إثبات الوقوع يف الزان وأشياء صعبة عندىم 
 جًدا.

................................. 
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قروف على اجلزية ابإلمجاع بل ال يقبل منهم رتدوف: وىؤالء ال يُ لنوع الثالث: ادلُ ا
 إال اإلسالـ أو القتل،

حىت  )اإلماـ أبو حنيفة يقوؿ رُببس( بسرتدة ىل تقتل أـ ربُ الؼ يف ادلرأة ادلُ واخلِ  
، وقتلها قوؿ اجلمهور لقوؿ النيب صلي هللا  )أي ُتصبح آمة( ؽسًتَ سلم أو تُ تُ 

 وسلم: عليو
 ؿ دينو فاقتلوه "" من بدّ 

 صحيح البخاري : ادلصدر | البخاري : احملدث | عبدهللا بن عباس : الراوي
 صحيح  : خالصة حكم احملدث | 6922 :الصفحة أو الرقم

 ىذا لف  عاـ يشمل الرجاؿ والنساء.
( وقتل أبو بكر يف خالفتو امرأة ارتدت ٕٚ/ٕٔقاؿ ابن حجر يف الفتح)

 ،نكر أحد عليووافروف فلم يُ والصحابة مت
حسن  وقد أخرج ذلك كلو ابن ادلنذر وأخرج الدارقطٍت أثر أىب بكر من وجوٍ  

 ،رتدة لكن سنده ضعيفوأخرج مثلو مرفوعاً يف قتل ادلُ 
 أبو بكر الصديق هنع هللا يضر. لىيعٍت صح موقوفًا ع
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ىل اليمن قاؿ وقد وقع يف حديث معاذ أف النيب صلي هللا عليو وسلم دلا أرسلو إ 
 :لو

 رتد عن اإلسالـ فادعو فإف عاد وإال فاضرب عنقو ، إ " أؽلا رجلٍ  
  رتدت عن اإلسالـ فادعها فإف عادت وإال فاضرب عنقها "إوأؽلا امرأة 

 فتح الباري البن حجر : ادلصدر | ابن حجر العسقالين : احملدث | معاذ بن جبل : الراوي
 إسناده حسن : حكم احملدث خالصة | 12/284 :الصفحة أو الرقم
 .يف موطن النزاع فيجب ادلصَت إليو .أىػ وىو نصٌ 

 ىل تُقتل أـ ال، رتدت لو ايعٍت ىذا الكالـ كلو يف موضوع ادلرأة 
 والراجح أهنا تُقتل لعمـو النصوص.

أـ ولده دمحم  حنيفة بٍت منقوؿ عن على ) فإنو اسًتؽ من سيبسًتقاؽ والقوؿ ابال
 .(نفيةاحلادلعروؼ اببن 

مد بن احلنفية معدود يف هااًب صاحب علم وأدب وخلق، زلُ وىو كاف سيًدا كبَتًا مُ 
 .ابعُتالت
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 سىبرتد ال يُ قاؿ اخلطايب: ٍب مل ينقض عهد الصحابة حىت أمجعوا على أف ادلُ  
 ،، واخلالؼ يف استتابتورتد فال خالؼ يف وجوب قتلوما ادلُ أ

 ،ستحباهباابعض هور وجوهبا وعند الوالراجح عند اجلم 
يعٍت أنٌب بو أواًل ونقوؿ أف ىذا الكالـ ضد إنكار ثوابت الدين ادلعلومة 

 نتهاؾ لشعائر اإلسالـ، سخرية من رموز دينية مقّدسة،ابلضرورة، ا
 تأوؿ؟ أـ ماذا؟درؾ ىذا أـ أنك رلنوف؟ أو مُ وما إىل ذلك، ىل أنت مُ 

 لى كالمو يُقتل،ع أصرّ 
 يُقبل منو.اتب ورجع إىل هللا عز وجل 

 
 .فائدة: قتل ادلرتد لإلماـ ويعزر من قتلو بغَت إذف الفتئاتو على اإلماـ

على رموز الشرع وأحيااًن ابلسخرية ننا نرى لألسف الشديد ذبرأ اضلن اليـو يف زم
شلكن تكوف ردة صرػلة يف كلمات بيقوذلا بعض الناس شلن يسموف أنفسهم 

 ىل ذلك،ررين أو علمانيُت وما إفكرين أو زلُ مُ 
 صنفات وكتب، ف مُ صنِ يُ بعضهم شلكن ػُلكم بردة ىؤالء، و 
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 رتد وأان سأقتلو،تحمس يقوؿ ىذا مُ فالشباب ادلُ 
 رتد لإلماـ، يعٍت مثاًل فرج فودة،ضلن نقوؿ قتل ادلُ 

 وىو كاتب علماين معروؼ كاف لو مناظرات مع الشيخ الغزايل رمحو هللا،
 جم التيار اإلسالمي والفكر اإلسالمي،وكاف بُينكر ثوابت يف الشرع وكاف بيها

 وىو يساري معروؼ.
 عاداتو ذلا وما إىل ذلك،نسالخو عن الشريعة ومُ ظهر منو اقاؿ كالـ يَ 

 نتسبُت إىل التيارات اإلسالمية وقتلو،ادلُ  من حمس بعض الشبابفتَ 
 فتئات على اإلماـ،قوؿ أف ىذا الكالـ فيو نوع من االفنحن ن

 .اكمواإلماـ ىو من ػلُ 
 نصر حامد أبو زيد، وىو مؤلف أزىري معروؼ،قابل يف ادلُ  صلد

 حاسبتو،أنكر بعض ثوابت الدين فُرفع عليو دعوة قضائية دلُ 
 على أقوالو فحكمت احملكمة بردتو والتفريق بينو وبُت زوجتو. فأصرّ 

نتقاص من الشريعة أو إنكار ف من يٌب أبقواؿ فيها نوع من االإذف ضلن نقوؿ أ
 اسبو، لدين، اإلماـ ىو من ػلُ لثوابت ا
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زدراء الشعائر الدينية الدستور والقانوف الذي ؽلنع من ا يُرفع عليو قضية دبوجب
 اسبو،وإنكار ثوابت الدين وما إىل ذلك، واإلماـ ىو من ػلُ 

 فسدة عظيمة، دلاذا؟لكن لو تركنا ىذا األمر إىل آحاد الناس فتصبح مَ 
 ىذا كفر هبا، ألف أنت أصاًل من كلمة شلكن تقوؿ 

 تشدد أو واحد ال يفهم يف الشرع أو واحد يخذ الكالـ على عواىنو،واحد مُ 
 رتد هبا فأان سأقتلو طادلا احلكومة ال تقتلو أان من سأقتلو،يقوؿ ىذه الكلمة إ

حتملة أو حىت على الكلمات ويقتل الناس بعضهم البعض على الكلمات ادلُ 
 قدـ برامج مثل إسالـ البحَتي،ذيع أو مُ الصرػلة، واحد يٌب مثل مُ 

 وىو كاف قد تطاوؿ على بعض الصحابة وتطاوؿ على بعض ثوابت الدين،
 وذبد أف بعض الشيوخ والعلماء يرد عليو بقوة،

الشيخ  الرد بقوة ىذا معناه أنو يقـو بسبّ فيفهم الشاب يف غمرة احلماسة أف 
اري وعمر هنع هللا يضر فالف، ويتحدث عن الشيخ فالف، ويتكلم عن الصحابة والبخ

 رتد، ماذا نفعل؟ نقتلو!!صبح كافر ومُ فيُ وعن كذا وكذا، 
ر الناس من طريقتهم وننبو ال، البد أف نرد على ىؤالء ونبُّت عوار منهجهم وضلذّ 
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 أف العقوبة إظلا يتوالىا اإلماـ.

 .من قتلو بغَت إذف الفتئاتو على اإلماـ فائدة: قتل ادلرتد لإلماـ ويعزرّ 
 .ضماف عليو وال كفارة وال 

 اسبو،دينو وػلُ ء واإلماـ ىو من يُ طىانتبو أف من قتلو ىذا سلُ 
 ولكن ال ضماف يعٍت ليس لو ديّة، وال كفارة صياـ،

رتد مهدر الدـ، ولكن ىو افتأت على اإلماـ يعٍت تطاوؿ على ألف من قُتل مُ 
 اإلماـ أبف فعل ما ال ينبغي لو فعلو.

 .اتل قتلو كل من قدر عليول فإذا قىذا ما مل يقات 
 كل ىذا لو كاف رجل مفكر أو بيكتب كالـ فقط،  ،رتد ىذايعٍت ادلُ 

 لكن ىو بيدافع عن نفسو ومحل سالح ويُدافع عن فكرتو،
 رتد فُيقتل.ارج على اإلماـ ومُ كاخلوقتها يكوف  

............................................................................ 

 :ىذه األنواع الثالثة
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 اليهود والنصارى واجملوس.
 وادلشركُت من غَتىم.

 رتدين.وادلُ 
ثة فقد قدور عليو من الطوائف الثاليلـز قتاذلم ابتفاؽ العلماء، وأما الواحد ادلَ  

 ،رتدةرتد وادلُ بينا حكم ادلُ 
 .َت اجليش فيهم اإلماـ أو أمَّت وأما الكفار األصليوف فالرجاؿ األحرار البالغوف ؼلُ  

 أنت تتحدث عن رلموعة يقاتلوف، فماذا عن واحد وحده؟
 قاِتل وحده؟يهودي أو نصراين أو رلوسي يُ 

 يقوؿ:
 .ألىل اإلسالـ من قتل ويفعل األح ّ  )وليس ابذلوى( زبيَت مصلحة 

سًتقاقو أصاًل شلكن يعمل وجد شره كبَت ووجوده أو حبسو أو اشلكن يقتلو إذا 
 نديد من صناديد ادلشركُت،ًتض مًثال واحد صِ مشاكل كبَتة، يعٍت نف

 ستنقذوه،سًتدوه ويَ لو مسكناه سيهيجوا أكثر حىت يَ 
 محالت ضد حصوف ادلسلمُت من أجل إنقاذه، بعمل اقومو وشلكن ي
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 نقتلو وننتهي، 
 ،ألىل اإلسالـ من قتل ويفعل األح ّ  زبيَت مصلحةَّت فاإلماـ ينظر أو ؼلُ 

 .أو من فداء أبسرى مسلمُت 
 ،لديهم وىو مهمٌ  أحدىممسكنا أمثل عمليات تبادؿ األسرى، فنحن 

كل نساء اآلسرى قابل أسرى لديكم ، أو مقابل  يف مُ رجو خرجو ولكن طلُ فنُ 
 ،لديكم

 عمل مفاوضات لتبادؿ األسرى.قـو بخرجوا مًثال مخسُت واحد أو مائة ونأ
 .أو ماؿ 

قتل من ادلسلمُت ونريد  يدفع ماؿ، نرى ماذا أخذ من شلتلكات ادلسلمُت أو كم
طلق سراحو ولكن يدفع مًثال أف نعوض من ماتوا وما إىل ذلك، فنقوؿ أننا سنُ 

 عشرة مليوف أو ما إىل ذلك.
 .بسهم حىت يظهرحَ  )ال نعلم ماذا األفضل( أو اسًتقاؽ فإف خفي األح  

 .وقيل ال يسًتؽ وثٌت وكذا عريب وىذا مرجوح 
 سًتؽ.لو قُتل غلوز أف يُ طادلا غلوز أف يخذ اجلزية إذف 
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  عصم دمو وبقى اخليار يف الباقي أفاده النووي يف الروضة . ولو أسلم أسَتٌ  
 اأشهد أف ال إلو إال هللا وأف زلمدً  :يعٍت عندما مثاًل يدخل سجوف ادلسلمُت وقاؿ

 صم دمو، رسوؿ هللا، فبذلك يكوف قد عَ 
 دؿ مع بقية األسرى.باسًتقو وشلكن يُفدى دباؿ أو يُ لكن مازاؿ شلكن نَ 

 
الذين  )ادلرضى( مياف والزمٍتجراء والشيوخ والعُ وىذا يف ادلقاتلُت أما الرىباف واألُ 
 .قاتلوف وال رأى ذلمال يُ 

شرط أهنم يكونوا ال يُقاتلوف وليس ذلم عالقة يف صوامعهم،  ،انتبو ىؤالء كلهم
 ويف بيوهتم وليس ذلم عالقة بشيء،

 ي يف ادلوضوع، وال رأي ذلم أي ليس ذلم رأ
 ر.دبّ انتبو أنو من ادلمكن أف يكوف شيخ كبَت ولكن عقل مُ 

 
 )ىذا ىو الصحيح( فقوالف للعلماء : اجلمهور على عدـ جواز قتلهم 
 ،حاب الرأي والشافعي يف أحد قوليووىو قوؿ مالك وأمحد وأص 
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غلوز قتلهم )راجع ادلغٌت  )أي القوؿ اآلخر عند الشافعي( وقاؿ يف اآلخر 
  (ٖٓٔ/ٚبدائع الصنائع  -ٖٕٕ/ٗمغٌت احملتاج  -ٚٚٗ/ٛ

 .أو قاتلوا جاز قتلهم ابتفاؽ العلماء فأما إذا كاف ذلم رأى
 كيف ذلك؟ أي راىب ولكن ػلرضهم على القتاؿ،

 احلروب الصليبية كلها كانوا من ػلرضوا على القتاؿ ىم رىباف وقساوسة،
ريف األوريب بصلباف ويقوؿ ذلم قوموا كانوا ؼلرجوا يف القرى ويف ادلدف األوربية وال

 قدسة لغزو القدس،إىل احلروب ادلُ 
مع  ليب، فالرىباف ىؤالء كانوا ؼلرجوففكانت احلروب كلها ربت راية الص

 اجليوش ليحمسوىم لقتل ادلسلمُت،
 .، غلب أف يُقتلرضهمفعندما صلد يف اجليش راىب نًتكو!! ال، فهو من ػلُ 

 

 .يقتلوف أما النساء والصبياف فال 
 الح  أيًضا أف النساء شلكن يكوف ذلم رأي،
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 الطائرات. احلديثة النساء أصبحت تقاتل وتقوديف احلروب  
 :حلديث ابن عمر 

  " أف النيب صلي هللا عليو وسلم هنى عن قتل النساء والصبياف "  
 مسند أمحد : ادلصدر | أمحد شاكر : احملدث | عبدهللا بن عمر : الراوي

 إسناده صحيح : خالصة حكم احملدث | 8/173 :الرقم الصفحة أو

 
بال تل اجلمهور . ومن قاتل من ىؤالء مجيعاً قُ  دوالعبيد كالنساء والصبياف عن

 .(ٛٚٗ-٘ٚٗ/ٛخالؼ )ادلغٌت 
 جراء أو مرضى،أي من قاتل من نساء أو صبياف أو رىباف أو شيوخ أو أُ 

 كل ىؤالء يُقتلوف بال خالؼ.
 حلديثة النساء تُقاتل.يف اجليوش ا حيث أنو

 
ويصبح النساء والصبياف والعبيد رقيقاً دبجرد األسر )ادلنهاج للنووي بشرح مغٌت 

 .ٜٖٚ/ٛادلغٌت -ٕٕٚ/ٗاحملتاج 
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 ىناؾ مسائل متعلقة بقتاؿ ىؤالء الكفار:
 ،قاؿ النووي: وغلوز حصار الكفار يف البالد والقالع

 .ومنجنيق ورميهم بنارٍ  (إغراقهم) وإرساؿ ادلاء عليهم 
 الح  مع هني الشريعة عن التحريق ابلنار،

 شتعلة ىذا رمي من بعيد،لتهبة وادلُ لكن الرمي ابلنار يعٍت ابلكرات ادلُ 
 لكن إمساؾ واحد أسَت بنفسو وربريقو ىذا فيو هني،

 قاؿ: النيب 
 النَّارِ  ربُّ  إالَّ  ابلنَّارِ  يعذِّبُ  ال

 صحيح أيب داود : ادلصدر | األلباين : احملدث | محزة بن عمرو األسلمي : الراوي
 صحيح : خالصة حكم احملدث | 2673 :الصفحة أو الرقم

 حريق،فهناؾ فرؽ ما بُت احلرؽ والتَ 
يار األردين )معاذ الح  ىذا الكالـ عندما قاـ خوارج داعش قتلوا وحرقوا الط

 (، الطيار األردين كاف مشارؾ يف التحالف وطيارتو وقعت ومسكوه،الكساسبة
 ، وقالوا كالـ أىل العلم غلوز رميهم ابلنار!!قامو إبحراقوووضعوه يف قفص و 
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هنى عن التحريق ابلنار ورمى ابدلنجنيق،  ىذا جهل شديد منهم، ألف النيب 
 سالح والسالح يشتعل،بىناؾ فرؽ مابُت أنك تضرب 

 !!لنارقيده وتولع فيو ابو وتُ ك سبسكوأن
 قاؿ:النيب 

 .ذبَح شفرَتو ، و لَُتِْح ذبيحَتو إذا ، و لُيِحدَّ أحدُكم ، واالِقتلةَ فأحِسن ، َقتلُتم فإذا
 صحيح النسائي : ادلصدر | األلباين : احملدث | شداد بن أوس : الراوي

 صحيح : خالصة حكم احملدث | 4425 :الصفحة أو الرقم

 أصاًل لو حيواف ال تفعل فيو ذلك!! 
 ىم يضربوا دبدافع ىاوف،لكن ىو يف القتاؿ ضلن نضرب دبدافع ىاوف و 

 ، إذا ىذا إحراؽ غَت مقصود من أجل اإلحراؽ،رؽادلدافع والصواريخ ربُ 
 العلماء يسموه "دبا يعم ضرره"،  ،ىذا ضرب

 قتل بقنبلة يعم ضررىا، ألهنم أيًضا يضربوا بقنابل يعم ضررىا،
ل تفاؽ العلماء ونقاألسَت وتولع فيو ىذا ال غلوز إب لكن حرؽ مباشر أي سبسك

 غٍت اإلتفاؽ على ذلك،ابن قدامة يف ادلُ 
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 عدـ جواز حرؽ األسَت.
لكن الرمي ابلنار كانوا زماف يعملوا ابدلنجنيق، فيقذفوا صخور حىت هتد حصوف 

 وتكوف مشتعلة، قذفهاصخرة عظيمة، ي قذؼالقالع، أو شلكن بدؿ أف ي
 ىذه ستولع!! ولكن ليست مشكلة غلوز ذلك،

 يو ال غلوز.ف رقولكن سبسك األسَت ورب

 ،قاؿ النووي: وغلوز حصار الكفار يف البالد والقالع
 .ورميهم بنار ومنجنيق وإرساؿ ادلاء عليهم 

 .وتبييتهم يف غفلة 
 ء غَت متوقع ويكونوا غَت مستعدين لو،يعٍت محلة خاطفة، ىجـو مفاجى

يف أوقات وىم لليهود أكتوبر كانت يف عيد  ٙأف يكوف لياًل، حرب  اوليس شرطً 
 رمضاف. شهر ظهًرا ويف ٕوالساعة  ،احةر 

 .أسَت أو اتجر جاز ذلك على ادلذىب فإف كاف فيهم مسلمٌ  
 يعٍت ىم يف وسط قواهتم ووسط مدهنم ىناؾ بعض ادلسلمُت فماذا نفعل؟
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 ضلن البد أف نضرب، مدنيُت حىت لو مسلمُت.
 .التحم حرب فتًتسوا بنساء وصبياف جاز رميهمف إو  

هنى عن قتل النساء  و يعلم أنك عندؾ هني أف النيب مسو التًتس ىىذا ا
والصبياف، فيقف ويضع على احلصوف أطفاؿ صغَتة حىت ال تضرب، وهللا لن 

 نضرهبم لو ؽلكن تفادي ضرب األطفاؿ طبًعا سنتفاداىم،
قتحاـ ىؤالء  ؽلكن الوصوؿ إىل األعداء إال ابقتحاـ احلصن والاؽلكن لكن ال 

 إذف وقتها غلوز رميهم أيًضا.
 ادلصلحة األكرب يف ىذا الوقت كانت احلفاظ على األسرى،

، جمىنا يقوؿ أف األسرى ىؤالء يف مقابل ادلصلحة العامة جليوش ادلسلمُت أف هت
 على األسرى، نُفاوض لو األسرى عدد كبَت جًدا نقوؿ ال،
 .!!قابل جيوشلكن أسَت أو أسَتين يف مُ 
 

 ،التحم حرب فتًتسوا بنساء وصبياف جاز رميهمإف و 
 .وإف دفعوا هبم عن أنفسهم ومل تدع ضرورة إىل رميهم فاألظهر تركهم 
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يريد أف يقوؿ لك لو ضلن غلوز أف نتفادى يف اذلجـو النساء واألطفاؿ ىؤالء طبًعا 
 طفاؿ.ال نضرب النساء واأل

 .وإف تًتسوا دبسلمُت 
 كل ىذا يف موضوع التًتس، أي تًتس دبا ال غلوز رميو،

 تًتس بنساء وأطفاؿ وبعدىا تًتس دبسلمُت.
ضرورة إىل رميهم تركناىم وإال جاز رميهم يف األصح ، وذكر ابن  دعُ فإف مل تَ  

 .ٗ٘ٗ-ٛٗٗ/ٛغٌت ضلو ذلك )قدامة يف ادلُ 

ركُت أخذوا عكا مثلما كانوا ػلتلوىا قبل ذلك ادلش ،يعٍت مثاًل ىم يف حصن عكا
تحصنُت يف عكا، وقالوا أننا نريد أف نرمي ابدلنجنيق فأتوا خبمسُت أسَت مسلم مُ 

 وربطوىم على أسوار عكا حىت ال نضرب،
 ،ضرورة إىل رميهم تركناىم دعُ فإف مل تَ فيقوؿ 

حىت  ضيق اخلناؽ عليهماصرىم ونبقى كذلك ونُ لن نرمي األسرى ولكن ضلُ 
 اصروا احلصوف ابلشهور حىت ال غلدوا الطعاـ والشراب.يستسلموا، وكانوا ػلُ 

 وعكا خاصة كانت من أقوى احلصوف اليت تستعصي، دلاذا؟
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 كاف ذلا منفذ على البحر، فمهما حاصرهتا من الرب أتٌب ذلم السفن من البحر،
 فالبد أف يكوف حصارىا بري وحبري.

 إطاء اجلزية فقد قاؿ ابن قدامة: زبليتهم على ىسار فإف سأؿ األُ 
 كالسيب،  مل غلز ذلك يف نسائهم وذراريهم ألهنم صاروا غنيمةً  
 وأما الرجاؿ فيجوز ذلك فيهم وال يزاؿ التخيَت الثابت فيهم، 

 أو الفداء أو القتل. بُت ادلنّ 
 ،وقاؿ أصحاب الشافعي: ػلـر قتلهم كما لو أسلموا 

( ٖ٘ٚ/ٛإليو فلم ػلـر قتلهم كبدؿ عبدة األواثف ) ال تلـز اإلجابة دؿٌ ولنا أنو بَ  
 .عدـ الوجوب وبقاء التخيَت )الشافعي نفسو( يف مغٌت احملتاج ورجحّ 

 

 

 نقف ىنا ونكمل ادلرة القادمة إف شاء هللا

 سبحانك اللهم وحبمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليك.


